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تلفن::    ککترونیلپست ا

و وب سرویسهاي نترنتیتحت ایاطالعات مکانهايسامانههدف از این درس آموزش اصول نظري خالصه درس و هدف آن:
هاي مطرح در این حوزه، مشکالت ناهمگونی و استانداردها و راهکارهاي فنی مکانی، ساختار و معماري

براي دستیابی به تعامل پذیري (با تاکید بر تعامل پذیري نحوي)، فناوریها و ابزارهاي توسعه و ایجاد 
.باشدسیستمهاي مکانی تحت وب می

.١مرجع اصلی: Internet GIS: Distributed Geographic Information Services for
the internet and wireless networks, by Ming-hsiang Tsou,
Zhong-Ren Peng, John Wiley & sons, 2013

، انتشارات نشر محمدحسن وحیدنیادکتر ثر ) اWebGIS)1395طراحی و پیاده سازي.2مراجع کمک درسی:
دانشگاهی فرهمند

٣. Getting to Know Web GIS: Third Edition, by Pinde Fu, Esri
Press; (2018).

٤. Advances in Web-based GIS, Mapping Services and
Applications, by Songnian Li, Suzana Dragicevic, and Bert
Veenendaal. CRC Press, (2011).

نصیر الدین طوسیخواجهانتشارات دانشگاه صنعتی )١٣٩٠مبانی وب معنایی (.٥

%60متحانات: اارزشیابی:
%30پروژه عملی,تمرینات

%10حضور فعال,سمینارها

بحث قرار خواهد گرفت (به همراه شماره صفحات مربوط از مرجع)مطالبی که هر هفته در کالس مورد 



منبعشرحعنوانهفته
و نترنتیتحت ایاطالعات مکانهايستمیسمیمفاهتعاریف و مبانی پیشگفتار و 1

وب سرویسهاي مکانی
1منبع شماره 

20-1صفحات 
،مکانیو وب سرویسهاي GISنترنتیایاصلياجزااصلی سامانهءاجزا2

و وب سرویسهاي مکانی از دیدگاه فناوري WebGISتتحوال
1منبع شماره 

25-20صفحات 

طراحی و ایجاد یک وب سایت مکانی1پروژه عملی 3
1منبع شماره )OSI&TCP/IP Reference Modelمدلهاي ارتباطات (مبانی شبکه ها4

115-92صفحات 
CORBA (Common Object Requestو DCOMتوزیع یافتهءمعماري اجزا5

Brakes)
1منبع شماره 

145-115صفحات 
1منبع شماره Clusterو P2P ،GRIDتوزیع یافتهءمعماري اجزا6

255-207صفحات 
1منبع شماره /پویاهاي ایستاانتشار نقشهکارتوگرافی تحت وب7

170-151صفحات 
کارتوگرافی تحت وب8

(برنامه هاي الحاقی)کاربرمشخصات رابط 
1منبع شماره 

185-170صفحات 
باشداالت تشریحی از مباحث تدریس شده در کالس میؤشامل سامتحان میان ترم9
1منبع شماره Open GISاستانداردها 10

257-267
ISO/TCاستانداردها11 ISOو 211 1منبع شماره و مقایسه آنها19101

267-292
OpenLayer, WMS, WFSسرویسهاي مکانیوب 12
توسعه سرویسهاي الزم براي کارتوگرافی تعاملی  : 2پروژه عملی 13

WMS, WFS ،WPS
1منبع شماره 

377-412
1منبع شماره زنجیره سازي سرویسهاو WCSوب سرویسهاي مکانی14

412-470
آشنایی با برنامه سازي سمت مخدوم: 3پروژه عملی15

Java, Android
کیفیت سرویسهاي مکانی و چالشهاي امنیتی 16

آنها
1منبع شماره کارایی، اعتماد پذیري

500-530
کلیه مباحث .باشدشامل سواالت تشریحی از مباحث تدریس شده در کالس میآزمون نهایی16

تدریس شده در 
طول ترم

(با ذکر ساعات مورد نیاز بر هرکدام)فعالیت هاي عملی

ساعت نیاز دارد. 5که به صرف حدوداً یک سمینارتمرین نظري و 5و سمینارتمرین
ساعت نیاز دارد.2که هرکدام به صرف حدوداً پروژه عملی3پروژه
سایر


